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8. ročník

14. června 2017

Revue církevního práva na třetím místě v České republice
S radostí oznamujeme, že Revue církevního práva se v soutěži organizované Společností
německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské právnické dny
o nejlepší právnický časopis v období 2016/2017 umístila
na třetím místě za Českou republiku
a na čtvrtém místě za Českou republiku a Slovenskou republiku.
Výsledek byl vyhlášen při slavnostní recepci v Grandhotelu Ambassador Národní dům
v Karlových Varech v pátek 9. června 2017.
Do soutěže se přihlásilo 35 českých a slovenských časopisů (tedy o několik časopisů
více než v minulosti). Na prvních pěti místech se umístily tyto časopisy:
1.
2.
3.
4.
5.

Ars notaria (Notárska komora SR),
Eprávo (EPRAVO.CZ),
Bulletin advokacie (Česká advokátní komora),
Revue církevního práva (Společnost pro církevní právo),
Právní rozhledy (C. H. Beck).

Děkujeme autorům článků a ostatních příspěvků uveřejněných v Revue církevního práva,
redaktorům a spolupracovníkům redakce, jakož i odborným recenzentům článků za jejich
vynikající výkon a pomoc, bez nichž by k tak vysokému ohodnocení našeho odborného
časopisu nemohlo dojít. Současně děkujeme všem věrným čtenářům, kteří odevzdali svůj hlas
pro náš časopis.
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77. večer Společnosti pro církevní právo
Dne 7. června 2017 se v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze
na Starém Městě uskutečnil slavnostní večer, při němž byly prezentovány tři nové publikace
z oborů církevního práva a právních dějin církví, a sice Církevní právo prof. Jiřího Rajmunda
Tretery a doc. Záboje Horáka, Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi
doc. Stanislava Přibyla, která vyjde v nejbližších dnech, a Záhady kolem sňatku Anny
Kateřiny Šporkové prof. Antonína Ignáce Hrdiny a Mgr. Hedviky Kuchařové. Autoři své
knihy představili a doc. Záboj Horák, doc. Stanislav Přibyl a Mgr. Hedvika Kuchařová
přednesli i autorská čtení.
Shromáždění pozdravila JUDr. Jana Sladká Hyklová, Ph.D., šéfredaktorka
nakladatelství Leges, které vydalo publikaci Církevní právo i dříve vydanou monografii
Konfesní právo a knihu Církve a právo – Miscellanea. Mezi jednotlivými bloky přítomní
vyslechli klavírní skladby Josepha Haydna a Johanna Sebastiana Bacha v mistrném podání
doc. Stanislava Přibyla. Přípitek na závěr první části večera přednesl Bc. František Kratochvíl,
člen vedení naší Společnosti. Ve druhé části večera se konaly neformální rozhovory nad číší
vína a občerstvením.

Doc. Záboj Horák a prof. Jiří Rajmund Tretera prezentují svou knihu Církevní právo.
Foto Antonín Krč
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Mgr. Hedvika Kuchařová prezentuje knihu Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové,
kterou napsala s prof. Antonínem Ignácem Hrdinou.
Foto Antonín Krč

Pohled do auditoria v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí.
Foto Antonín Krč
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8. seminář z kanonického práva pro pracovníky církevních soudů
Dne 29. května 2017 se v Hradci Králové konal osmý seminář z kanonického práva, na němž
se setkali pracovníci církevních soudů české a moravské církevní provincie, z nichž mnozí
jsou členy Společnosti pro církevní právo.
Letos byly zastoupeny všechny církevní soudy (čtyři v Čechách a dva na Moravě),
v některých případech i osobami soudních vikářů (z Olomouce, z Hradce Králové
a z Litoměřic).
Mše svatá na
zahájení semináře.
Uprostřed hlavní
celebrant prelát
českokrumlovský
Mgr. Václav Pícha,
JC.D., po jeho
pravici Dr. Jiří
Majkov z Lokte,
po jeho levici doc.
Damián Němec OP
z Olomouce.
Foto Monika Menke

Přibližně čtyřicet účastníků se po úvodní mši svaté sešlo v přednáškovém sále Nového
Adalbertina, aby kromě diskuse, přátelského setkání a výměny zkušeností ze soudní činnosti
vyslechli dvě odborné přednášky.
ICLic. Mgr. Eva Vybíralová, doktorandka Katolické teologické fakulty Univerzity
Karlovy, která zároveň vykonává službu obhájkyně svazku u církevních soudů v Praze
a Erfurtu, představila dosud nezmapovanou problematiku Mimořádných fakult
v Československu v letech 1948–1989, kterou badatelsky zpracovává do připravované
disertační práce.
Soudce Metropolitního soudu v Praze P. PaedDr. ICLic. Mgr. Bartoloměj Čačík
OPraem přednesl příspěvek na téma Diecézní fáze kanonizačního procesu. Po pracovním
obědě následovala velmi živá odborná diskuse k oběma tématům, ale i k dalším aktuálním
problémům praxe církevního soudnictví v naší zemi.
Můžeme poděkovat organizátorům z církevního soudu v Hradci Králové, jež nám tak
jako každoročně připravili setkání, které je tímto způsobem vhodnou platformou pro výměnu
zkušeností i osobní setkání pracovníků soudů i prostorem pro jejich trvalou odbornou formaci.
Monika Menke
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Nové znění Pokynů pro autory Revue církevního práva
Upozorňujeme na nové znění Pokynů pro autory Revue církevního práva ze dne 1. června
2017. Pokyny byly doplněny o požadavek zasílání 7 až 10 klíčových slov ke každému
navrhovanému článku. Zároveň vybízíme autory, aby neustávali v zasílání nových článků.

Památka popravených studentů Právnické fakulty
Univerzity Karlovy uctěna
Dne 24. května 2017 jsme na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uctili památku studentů
popravených v době diktatury komunistické strany. Pietní akt byl uskutečněn v den výročí
skonu studentů Karla Bacílka a Borise Kovaříčka, popravených dne 24. května 1949. Květiny
a věnce v národních barvách položili k pamětním deskám jménem nás všech zástupci Spolku
českých právníků Všehrd a Konfederace politických vězňů.
U desky na paměť
popravených studentů
na vnější stěně fakulty
vlevo od vchodu.
Foto Záboj Horák
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U desky na památku všech právníků a studentů
práv, kteří trpěli a umírali v dobách zápasu
o právo a spravedlnost, umístněné uvnitř fakulty,
vpravo od vchodu do atria.
Foto Záboj Horák

Pozvánka na konfesněprávní konferenci Církev a stát v Brně,
tentokrát na téma náboženství a zdravotnictví
Dovolte, abychom Vás pozvali na letošní 23. ročník konference Církev a stát. Stejně jako
v minulosti i letos pořádáme konferenci ve spolupráci se Společností pro církevní právo.
Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se
vztahem náboženství a zdravotnictví. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího
právního stavu, tak úvahy de lege ferenda. Konference se koná 14. září 2017 na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímáme prostřednictvím
Konferenčního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to do pátku 8. září
2017. Zájemci o aktivní vystoupení se přihlásí prostřednictvím konferenčního systému
do 31. srpna 2017, kdy je nutno vložit resumé zamýšleného příspěvku. Z konference bude
zpracován recenzovaný sborník příspěvků. Úplnou verzi příspěvku je třeba vložit
do konferenčního systému do konce září 2017.
Na shledanou se těší organizátoři Pavel Molek, Kateřina Šimáčková a Jaroslav Benák,
Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.
Kontakt: cirkevastat@law.muni.cz, http://cirkevastat.law.muni.cz/content/cs/
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Gratulace členům Společnosti pro církevní právo
A. R. P. doc. Damián Němec, dr, OP, vedoucí Katedry církevních dějin a církevního práva
na Cyrilometodějské teologické fakultě a vyučující církevního práva na Právnické fakultě
a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, byl zvolen na funkční období 2017
až 2020 členem akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci.
R. D. ThDr. ICLic. Jiří Koníček byl dne 25. února 2017 zvolen předsedou Moravskoslezské
křesťanské akademie. Těšíme se na spolupráci.
Jakub Zechovský dne 31. května 2017 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
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